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PÁLYÁZATI ADATLAP 

Csepreg Város Önkormányzatának EFOP – 1.2.11-16-2017-00053 „Esély Otthon kialakítása 

Csepregen” pályázat által kiírt ösztönző támogatás pályázathoz 

I. A pályázó adatai 

Név: ……………………………………………………………………………………………………… 

Születési név: ………………………………………………………………………………..…………... 

Születési hely és idő (év/hónap/nap):…………...……………………………………………………….. 

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………… 

TAJ száma:……………………………………………………………………………………………… 

Adószáma:……………………………………………………………………………………………… 

Személyi igazolvány száma: …………………………………………………………………………… 

Állandó lakcím:………………………………………………………………………………………… 

Értesítési cím: ……………………………………………………………………………………….… 

Végzettség: ……………………………………………………………………………………………… 

Munkahely:……………………………………………………………………………………………… 

Oktatási intézmény: …………………………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………… Email: ……………………………………… 

 

II. A pályázóval együtt költöző közeli hozzátartozók 

Neve……………………………………………………………………………………………………… 

Születési név: ………………………………………………………………………………..…………... 

Születési hely és idő (év/hónap/nap):…………...……………………………………………………….. 

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………… 

TAJ száma:……………………………………………………………………………………………… 

Adószáma:……………………………………………………………………………………………… 

Személyi igazolvány száma: …………………………………………………………………………… 

Állandó lakcím:………………………………………………………………………………………… 

Értesítési cím: ……………………………………………………………………………………….… 

Végzettség: ……………………………………………………………………… 

Munkahely:…………………………………………………………… 

Oktatási intézmény: ………………………………………. 

Telefon: ……………………………………… 

Email: ……………………………………….

Rokonsági fok: ………………………………. 
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Neve……………………………………………………………………………………………………… 

Születési név: ………………………………………………………………………………..…………... 

Születési hely és idő (év/hónap/nap):…………...……………………………………………………….. 

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………… 

TAJ száma:……………………………………………………………………………………………… 

Adószáma:……………………………………………………………………………………………… 

Személyi igazolvány száma: …………………………………………………………………………… 

Állandó lakcím:………………………………………………………………………………………… 

Értesítési cím: ……………………………………………………………………………………….… 

Végzettség: …………………………………………………………………………………………… 

Munkahely:……………………………………………………………………………………………. 

Oktatási intézmény: ……………………………………………………………………………………

Telefon: ………………………………………         Email: ………………………………………

Rokonsági fok: ………………………………. 

 
III. Szociális helyzet 

A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme: …………………….Ft, azaz 

…………………………………………………………………forint. 

A pályázó házas: igen / nem 

A pályázó egyedül él: igen / nem 

A pályázó gyermeket nevel: igen / nem 

A pályázó gyermekét egyedül neveli:        

igen /nem 

A pályázó gyermekeinek száma: ……… fő 

A pályázó önfenntartó: igen / nem 

A pályázó eltartott: igen / nem 

A pályázóval egy háztartásban élő eltartottak 

száma: ……… fő 

A pályázó fogyatékossággal élő: igen / nem 

A pályázóval egy háztartásban élő tartósan 

beteg vagy rokkant van: igen / nem 

A pályázó részesül kollégiumi ellátásban:    

igen / nem 

A pályázó naponta ingázik lakóhelye és 

oktatási intézménye között: igen / nem 

MEGJEGYZÉS (a pályázó az adatlap által nem, vagy nem teljes körűen kezelt egyéni körülményire 

vonatkozó további információk pl. egyéb oktatási intézmény keretében folytatott képzés, szociális 

helyzetre vonatkozó egyéb információk, stb.): 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………………..………………… 

…………………………………………………. 

……………………………………………….. 
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A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA 

Alulírott a jelen pályázati adatlap aláírásával kijelentem, hogy a pályázati adatlapon általam feltüntetett, 

valamint a mellékletben csatolt igazolásokon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul 

veszem, hogy amennyiben a pályázati adatlapon és/vagy a pályázathoz általam benyújtott mellékleteken 

szereplő adatok nem felelnek meg a valóságnak, úgy pályázatom az elbírálási eljárásból kizárásra kerül. 

A jelen pályázati adatlap aláírásával hozzájárulok, hogy: 

a) a pályázati adatlapon megadott személyes adataimat a pályázatot kiíró nyilvántartásba vegye és 

azokat – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, a támogatásra való jogosultság ellenőrzése, illetve 

nyertes pályázat esetén az ösztöndíj folyósítása céljából és az ahhoz szükséges mértékben és ideig 

kezelje; illetve a kifizetések lebonyolítása érdekében kezelje, nyertes pályázóként pedig hozzájárulok 

nevemnek Csepreg város honlapján történő közzétételéhez 

 

b) a pályázati adatlapon megadott személyes adataimat a pályázat elbírálása céljából a pályázatot kiíró 

illetékes tisztviselői és munkatársai teljes egészében megismerjék; 

c) a pályázati adatlapon általam megadott oktatási intézmény a képzésben való részvételemről, 

tanulmányi előmenetelemről és eredményeimről a pályázatot kiíró részére adatot szolgáltasson. 

Alulírott kijelentem továbbá, hogy a támogatás feltételrendszerét megismertem és pozitív bírálat esetén 

magamra nézve kötelezőnek elfogadom. 

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása a támogatás pályázaton való 

részvétel feltétele. 

A személyes és a különleges adatok kezelése a pályázatot elnyertek esetében az Esély Otthon projekt 

fenntartási idejének végéig, a kifizetéseket igazoló bizonylatok megőrzése a számviteli szabályoknak 

való megfelelés érdekében a kifizetést követő 8 évig tart. Az eredménytelen, vagy elutasított pályázati 

anyagokban szereplő személyes és a különleges adatok kezelése a pályázat benyújtásának napját követő 

egy hónapig tart. Az érintettek hozzájárulása indokolás nélkül bármikor visszavonható. A személyes és 

a különleges adatok kezelésével kapcsolatban az adatkezelők harmadik fél részére történő 

adattovábbítást nem végeznek. Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba 

betekintést csak az adatkezelők a pályázat elbírálásával, valamint a támogatások kifizetésével megbízott 

munkatársa(i) nyerhet(nek), feladatának ellátáshoz szükséges ideig és mértékben. Az érintettek az 

adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogukkal (tájékoztatáshoz, 

helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog). Jogsérelem esetén bírósághoz, valamint a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 

22/C., telefon: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) 

is fordulhatnak.  

Kelt: 

 

A pályázó aláírása 

 

A pályázati adatlap egy eredeti, aláírt példányát  

kérjük a pályázati kiírásban meghatározott címre  

benyújtani, a szükséges mellékletekkel! 


